
Congregação das Filhas do Amor Divino
Colégio Nossa Senhora das Neves

Avenida Coronel Estevam - 21 - Alecrim
Natal/RN - CEP.: 59.030-000 - Fone: (84) 3215-7100

EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL
RELAÇÃO DE MATERIAL - ANO 2020

TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA DA CRIANÇA

IMPORTANTE:
* O material deverá ser entregue nas salas do anexo da Educação Infan�l no dia de 23 de janeiro, no horário das 07h30 às 12h e das 13h 
às17h30.
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*Todo material deverá ser iden�ficado com o nome da sua criança.

MATERIAL DE HIGIENE DE USO INDIVIDUAL

* 01 Uniforme do tempo integral 
* 01 Conjunto de roupa

  (Esse material deve ser iden�ficado e reposto de acordo com a necessidade).

* 01 Necessaire
* 01 Sabonete líquido
* 01 Escova de dente 
* 01 Creme dental 
* 01 Estojo que comporte a escova e o creme dental
* 01 Escova ou pente para cabelo

  Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:

·2ª Opção: Pagamento da taxa de R$ 60,00. O valor deve ser pago no ato da matrícula.
·1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.

* 01 Shampoo
* 01 Condicionador
* 01 Colônia
* 01 Lenço umedecido (caso a criança u�lize)
* 01 Pomada para assadura (caso a criança u�lize)

   - 01 Toalha para banho
   - 01 Lençol

* 02 Calcinhas ou cuecas
* 01 par de sandálias

MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA

* 03 Bastões de cola quente (fina)
* 01 Caixa de giz de cera com 12 unidades (grosso)
* 01 Caixa de lápis madeira com 12 unidades
* 02 Caixas de lenço de papel com 50 folhas
* 02 Folhas de scrapbook
* 01 Rolo de fita adesiva - 18 x 50 MM
* 01 Massa de modelar com 12 unidades

* 01 Cola branca 90g.
* 01 Cartolina color set na cor branca
* 01 Cartolina comum na cor rosa
* 02 Cartolinas guache nas cores vermelho e laranja
* 01 Marcador para tecido
* 01 Pacote de balão colorido
* 01 Caixa Tempera Guache com 6 unidades
* 100 Sacos transparentes de 5kg.

(caso não opte pelo pagamento da taxa)

*No início de cada semana deverá ser enviado à escola:

*O uniforme do tempo integral estará disponível para venda na Lojinha do Colégio. *

*A criança deverá usar a camiseta referente ao Tempo Integral após o banho no turno matu�no.*
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